CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărâre
Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al
municipiului Marghita din 11 ianuarie 2010
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 11 ianuarie 2010
Luând act de ordinea de zi cuprinsă în dispoziţia primarului de convocare a
şedinţei , nr. 6 din 07.01.2010,
În temeiul art.43 alin.1 , a art.44 şi art. 46 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001,
Hotărăşte:
Art.1 Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din data de 11.01.2010,
după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului rezultat din
execuţia curentă a bugetului local , din fondul de rulment propriu al
Municipiului Marghita.
Iniţiator : primar Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia buget –finanţe, Comisia Juridică
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a
aparatului de specialitate al primarului şi numărul de personal pentru aparatul
de specialitate al primarului şi celelalte unităţi subordonate.
Iniţiator : primar Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia Juridică
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
- Primarul municipiului Marghita
- la dosar
- spre afişare
Adoptată de 15 consilieri din 15 prezenţi
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciarnău Claudiu
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar Demeter Cornelia
MARGHITA
Nr.1 /11.01.2010
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-
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărâre
privind acoperirea definitivă a deficitului rezultat din execuţia curentă a
bugetului local , din fondul de rulment propriu al Municipiului Marghita.
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 11 ianuarie 2010
Având în vedere:
- referatul de specialitate nr. 91/05.01.2010, întocmit de d-na Kalmar I.Gyongyi în
calitate de şef birou buget-contabilitate, avizul favorabil al Comisiei bugetfinanţe şi Comisiei juridice,
- conform prevederilor art.4, alin.12, pct.2, lit.b.1 din Norma metodologică din 15
decembrie 2009 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2009, publicată
în M.O.895/22.12.2009,
In temeiul art.36 alin. 4 lit.a şi art.45 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTARASTE:
Art.l . Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului rezultat din execuţia curentă
a bugetului local pentru anul 2009 , din fondul de rulment propriu al Municipiului
Marghita, prin virarea sumei de 224.072,52 lei.
Art.2 –Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor,
Primarului municipiului Marghita, Biroului buget - contabilitate, DGFP-Bihor, spre
afişare, la dosar
Adoptată de 15 consilieri din 15 prezenţi
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciarnău Claudiu
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar Demeter Cornelia
MARGHITA
Nr. 2 / 11.01.2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotărâre
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate
al primarului şi numărul de personal pentru aparatul de specialitate al primarului
şi celelalte unităţi subordonate
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 11 ianuarie 2010
Având în vedere: referatul de specialitate nr.131 din 07.01.2009, întocmit de d-na
Koszta Tunde în calitate inspector la Compartimentul resurse umane, avizul favorabil al
Comisiei juridice,
- prevederile Legii 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.XVI alin. (2) şi alin. (3) din titlul III al cărţii a II-a din Legea 161/2003,
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
- prevederile Hotărârea nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificări,
- prevederile Legii nr.76/2002 sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă, actualizată;
- prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.334/2002 - Legea bibliotecilor;
- prevederile OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale;
- prevederile Legii – cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice;
In temeiul art.36 alin. 3, lit.b şi art.45 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTARASTE:
Art.l . Se aprobă organigrama şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului şi numărul de personal pentru aparatul de specialitate al primarului şi celelalte
unităţi subordonate conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 –Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor,
Primarului municipiului Marghita, Compartimentul resurse umane, A.N.F.P., spre afişare,
la dosar
Adoptată cu 13 voturi pentru , 2 voturi abţineri din 15 consilieri prezenţi
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciarnău Claudiu
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar Demeter Cornelia
MARGHITA
Nr.3 / 11.01.2010.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotarare
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28
ianuarie 2010 şi aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din 28
ianaurie 2010
Luând act de ordinea de zi cuprinsa in dispozitia primarului de convocare a şedinţei ,
nr. 19 din 22.01.2010
În temeiul art. 44 şi a art. 43 alin.6 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege,
Hotărăşte:
Art.1 Se aprobă ordinea de zi a sedintei ordinare din 28 ianaurie a.c. după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind
aprobarea concesionarii serviciului public de
administrare a parcarilor publice cu plata din municipiul Marghita si a documentaţiilor
necesare organizării licitaţiei şi abrogarea HCL nr. 47/2009
Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare:
comisa de buget finanţe, comisia de
administrare a domeniului public si privat, comisia de urbanism
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru concesionarea
prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietate privată a municipiului Marghita în
suprafaţă de 20000 mp. /265332 mp. identificat pe nr. topo.
1184 CF 100734
Marghita
conform raportului de evaluare, în vederea realizării unei instalaţii de
producere a biogazului ca urmare a prelucrării deşeurilor biodegradabile.
.
Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare:
comisia juridica, comisia de administrare a
domeniului public si privat
3.Proiect de hotarare pentru avizarea cladirilor utilizate pentru activitati social
umanitare in vederea scutirii de la plata obligatiilor bugetare pentru anul 2010 unor
asociatii si fundaţii, in conformitate cu art. 285, lit.c din Legea nr.571/2003, privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare: comisa de buget finanţe
comisia juridica
4. Proiect de hotarare privind cuprinderea in domeniul privat al localităţii a unor
terenuri pe care sunt construite garaje auto, situate in Marghita , str. Independentei
Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel

Raport de avizare: comisa de administrare a domeniului public
si privat, comisia de urbanism
5. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de activitate al asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2009.
Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare: comisia socială, cultură,sport, invăţământ ,
comisia de buget-finanţe
6. Proiect de hotarâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor
sau reprezentaţilor legali ai acestora , cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la
nivelul municipiului Marghita pentru anul 2010
Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare: comisia socială, cultură,sport, invăţământ ,
comisia de buget-finanţe
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului ajutorului de urgenţă şi a
ajutorului de inmormântare pentru anul 2010, conform Legii 416/2001 privind venitul
minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare.
Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare:
comisia socială, cultură,sport, invăţământ ,
comisia de buget-finanţe
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de eliberare si a taxei trimestrială a
certificatului de producător pe anul 2010
Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare . comisia de agricultură, comisia de buget-finanţe
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea taxelor de inchiriere a
Caminului Cultural Cheţ pentru diferite evenimente.
Iniţiator: primar, Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare: comisia de buget-finanţe, comisia juridica
10. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelului chiriei plătită către Parohia
Româna Unită cu Roma Greco-Catolică Marghita, pentru terenul in suprafaţă de 1179
mp. înscris in CF 548 Marghita, nr.top.. 584 si 585/2 , folosit de administratia locală ca
piata agroalimentară
Iniţiator: primar, Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare: comisia de buget-finante, comisia juridica
11. Proiect de hotărâre privind modificarea titlului Hotararii Consiliului Local nr.
48 din 29.04.2009
Iniţiator: primar. Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare: comisia juridic
12. Proiect de
hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea
locuintelor eliberate de foştii angajaţi ai MapN
Iniţiator: primar. Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare: comisia juridica
13. Informare semestrială privind activitatea de apărare impotriva incendiilor şi
protecţie civilă desfăşurat de CLSU,SVSU, Compartiment situaţii de urgenţă din
municipiul Marghita.
Prezinta: Comp. ISU

14. Probleme curente

Art. 2 Se aproba procesele verbale ale sedintei ordinare din 16 decembrie 2009 şi a
sedintei extraordinare din 11 ianuarie a.c. în forma prezentată de secretarul unităţii
administrativ-teritoriale, la inceputul sedintei
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica la afisier, Institutia Prefectului Bihor, la dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciarnău Claudiu
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar Demeter Cornelia

MARGHITA
Nr.4 din 28 ianaurie 2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionarii serviciului public de administrare a parcarilor
publice cu plata din municipiul Marghita si a documentaţiilor necesare organizării
licitaţiei şi abrogarea HCL nr. 47/2009

-

Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 28.01.2010,
Avand in vedere referatul de specialitate nr. 438 din 21.01.2010 intocmit de sefa
biroului de urbansim si amenajarea teritoriului, d-na ing. Bisa Eva
In baza OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 337/2006;
a Legii 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice , art. 30
alin. 12 şi art. 1 alin. 2 lit. g ,
a HG 71/2007 privind Normele de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune şi lucrări publice , şi a contractelor de concesiune
de servicii
a Legii 215/2001 , legea administraţiei publice locale , art. 36 alin. 2 lit. c ,
alin. 5 lit. a , art. 45 alin. 3 si a art. 115 alin.1 lit. b
HOTARASTE:
Art. 1 Se aprobă concesionarea serviciului public de administrare a parcărilor publice cu
plată din municipiul Marghita in baza studiului de fundamentare a deciziei de
concesionare revizuită, conform anexei nr. 1
Art. 2 Se stabileşte redevenţa in sumă de 100 lei pe loc de parcare pe an.
Art. 3 Se aprobă durata de concesiune a serviciului de administrare a parcărilor publice
cu plată pe 2 ani cu posibilităţi de prelungire.
Art. 4 Se aprobă caietul de sarcini, in forma revizuită , in vederea concesionării prin
licitaţie publica a serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plata in
municipiul Marghita.
Art.5 Se abrogă prevederile HCL nr. 47/2009 privind aprobarea concesionării serviciului
public de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiul Marghita si a
documentatiei necesare organizării licitaţiei.
Adoptata cu 15 voturi pentru, 1 impotriva din 16 consilieri prezenti
Presedinte de sedinta
Ciarnau Claudiu

Marghita
Nr.5/28.01.2010

Contrasemnează
secretar
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărârea
- privind aprobarea caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie
publică deschisă a terenului proprietate privată
a municipiului Marghita în
suprafaţă de 20000 mp. /265332 mp. identificat pe nr. topo.
1184 CF 100734
Marghita conform raportului de evaluare, în vederea realizării unei instalaţii de
producere a biogazului ca urmare a prelucrării deşeurilor biodegradabile.
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 28
ianuarie 2009
Avand in vedere HCL nr. 143 din 29.10.2009 prin care s-a aprobat
concesionarea prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a oraşului în suprafaţă
de 20000 mp. /265332 mp. identificat pe nr. topo. 1184 CF 100734 Marghita în
vederea realizării unei instalaţii de producere a biogazului ca urmare a prelucrării
deşeurilor biodegradabile
Primind avizul favorabil al comisiei de administrare a domneiului public, privat şi
al comisiei juridice
Vazand dispozitiile Legii nr. 215/2001 republicata, ale Legii nr. 213/1998, si ale
O.U.G. nr. 54/2006; Ţinând seama de prevederile art. 13 alin (1) din Legea nr. 50/1991,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată,
Potrivit dispozitiunilor art. 36, 39 alin. 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Hotaraste:
Art. 1 Se aproba caietul de sarcini in forma anexată pentru concesionarea prin
licitaţie publică deschisă a terenului proprietate privată a municipiului Marghita în
suprafaţă de 20000 mp. /265332 mp. identificat pe nr. topo.
1184 CF 100734
Marghita
conform raportului de evaluare, în vederea realizării unei instalaţii de
producere a biogazului ca urmare a prelucrării deşeurilor biodegradabile.
Art. 2 Prin grija Biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului se va proceda la
scoaterea la licitatie publica a terenului cu respectarea HCL nr. 143/29.10.2009
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul
municipiului Marghita , Biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului, spre afişare, la
dosar
Adoptata cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenti
Presedinte de sedinta
Ciarnau Claudiu
Marghita
Nr. 6/28.01.2010

Contrasemnează
secretar
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTARÂRE
-privind avizarea clădirilor utilizate pentru activităţi social umanitare în vederea
scutirii de la plata obligaţiunilor bugetare pentru anul 2010 a unor asociaţii si
fundatii , in conformitate cu prevederile art. 285 lit. c din Legea 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 28
ianuarie 2009
Avand in vedere referatul de specialitate nr. 8637 din 29.12.2009 întocmit prin
grija d-nei ec. Diaconu Anca, cererea nr. 1/8637 din 16.12.2009 depusă de Asociatia
Caritas Oradea, Filiala Marghita. Şi referatul nr. 1/210 din 13.01.2010 intocmit in baza
cererii nr. 32/13.01.2010 depusă de Fundaţia Crestina „ Elim”
Primind avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
In baza art. 250 alin. 1 pct. 19 şi art. 285 lit. c din Legea 571/2003 Codul fiscal
, a art. 36 din Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale , republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

Hotărăşte:
Art. 1 Se declară ca si clădiri utilizate pentru activitati social umanitare de către
Asociaţiei Caritas Oradea, Filiala Marghita cu sediul in Marghita, str. Crisan nr. 5
următoarele imobile:
1. str. Bihorului, nr.9– avand valoarea contabila de 8.000 lei, conform
Declaratiei de impunere fiscale nr. 1/5920/19.06.2007;
2. str. Bihorului, nr.11 – teren – curte 773 m2, conform Declaratiei de
impunere fiscale nr. 1/5612/08.06.2007, C.F. nr.181, nr.topo 1200;
3. str. Bihorului, nr.11 – teren – curte 1.226 m2, conform Declaratiei de
impunere fiscale nr. 1/5612/08.06.2007, C.F. nr.181, nr.topo 1201;
4. str. Bihorului, nr.9 – teren – curte 1.521 m2, conform Declaratiei de
impunere fiscale nr. 1/5612/08.06.2007, C.F. nr.2514, nr.topo 1202/1.
Art. 2
Se declară ca si clădiri utilizate pentru activitati social umanitare de către
Fundaţia Crestina Elim cu sediul in Marghita, str. N.Bălcescu nr. 79 următoarele
imobile:
1.str. Brandusei, nr.11/A - avand valoarea contabila de 643.525 lei, conform
Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.16/03.04.2009;
2.str. Brandusei, nr.11/A – teren – curte 16.177 m2, conform Contractului de
comodat nr.5184/02.10.2007.

Art. 3 Clădirle prevăzute la art. 1 şi art. 2 sunt scutite prin efectul legii la plata
impozitului pe clădiri pentru anul 2010
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica cu : Biroul de taxe si impozite locale, Fundaţia
Crestine Elim , Primarul municipiului Marghita, Institutia Prefectului Bihor, la dosar

Adoptata cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenti

Presedinte de sedintă
Ciarnau Claudiu
Contrasemnează
Secretar Demeter Cornelia

Marghita
Nr. 7 / 28.01.2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
HOTĂRÂRE
- privind cuprinderea in domeniul privat al localităţii a unor terenuri pe care sunt
construite garaje auto, situate in Marghita , str. Independentei
Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 28.01.2010,
Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 454 din 22.01.2010 , al compartimentului
cadastru , referatul comisiei locale de aplicare a legilor proprietatii, nr. 454/1 din
22.01.2010
-Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia;Legea 18/1991 privind aplicarea legii fondului funciar, cu modificările si
completările ulterioare
În baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001,
legea administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aproba cuprinderea in domeniul privat a următoarelor suprafeţe de teren pe care
sunt construite garaje auto, situate in Marghita , str. Independentei
NR.C.F.

Nr. TOPO/CAD

supraf.ocupata
mp.

supraf.totala
mp.

2417

25/5

24

180

2491

20

63

617

60

25/6

46

705

22/1

126

126

23/4

269

375

7397

CAD. 402

60

1511

100771

21/7

156

1173

TOTAL:

-

744

-

PROPRIETAR
in CF

STATUL
ROMÂN

61

-

Art.2 Prin grija comp. de cadastru se va proceda la intabularea terenului in CF
Art.3 Prezenta hotarâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul
municipiulu Marghita, Compartiment cadastru, la dosar .
Adoptata cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenti
Presedinte de sedinta
Ciarnau Claudiu

Marghita
nr. 8/28.01.2010

Contrasemnează
secretar
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotărâre
privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2009
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de
28 ianuarie 2010,
Văzând referatul Serviciului Administraţie locală , Autoritate tutelară şi Asistenţă
socială nr.96/06.01.2010,
Având în vedere prevederile art 40, alin.(2) din Legea 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată, referitor la
întocmirea şi prezentarea unui raport semestrial către consiliul local cu privire la
activitatea asistenţilor personali, precum şi prevederile art.29 din H.G.nr.268/2007 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.2 si ale art. 115,
alin.(1), lit.b din Legea administraţiei publice locală, 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.l -Se aprobă raportul de activitate al asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav pentru perioada iulie- decembrie 2009, conform anexei ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 –Prezenta
hotărâre se comunică, Primarului municipiului Marghita,
Serviciului Administraţie locală , Autoritate tutelară şi Asistenţă socială, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, Secretariatului Comisiei
Judeţene pentru Incluziune Socială din cadrul Direcţiei de Muncă şi Instituţiei Prefectului
Judeţul Bihor.
Adoptata cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenti
Presedinte de sedinta
Ciarnau Claudiu

Marghita
Nr.9/28.01.2010

Contrasemnează
secretar
Demeter Cornelia

Anexă la HCL nr.9/28.01.2010

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENŢILOR PERSONALI DESFAŞURATĂ ÎN SEMESTRUL II
AL ANULUI 2009

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, Compartimentul de asistenţă socială de la nivelul primăriei, trebuie sa prezinte
Consiliului local un raport care trebuie sa conţină date referitoare la activitatea asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav, precum:
- Dinamica angajării asistenţilor personali;
- Modul în care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna, in
strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;
- Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi;
- Numărul de controale efectuate şi problemele sesizate.
Precizam că în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, rolul compartimentului de specialitate a fost acela de a monitoriza în
condiţii optime atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav,
în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care
situaţia lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale ale lor.
Indiferent de vârsta sau de handicapul cu care se confruntă acest segment social, el are dreptul fundamental
la autodeterminare şi individualitate, pentru depăşirea condiţiei de handicap şi a reinserţiei sociale.
Îngrijirile ce li se acordă, pot permite persoanelor cu handicap grav sa îşi valorifice potenţialul fizic,
intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care suferă.
Ţinând cont de aceste aspecte, în 2009/semestrul II, Serviciul Administraţie locală autoritate
tutelară şi asistenţă socială, raportează următoarele:
Dinamica angajării asistenţilor personali.
1. In perioada 01.07.2009-31.12.2009 au fost angajaţi un număr de 6 asistenţi personali şi s-au
înregistrat un număr de 6 sistări ale contractului individual de muncă al acestora . Sistările contractelor de
munca, s-au datorat: în 2 cazuri datorită decesului persoanei cu handicap, un caz datorită opţiunii pentru
primirea unei îndemnizaţii lunare, conform art. 41, alin.3 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi în 3 cazuri datorită schimbării domiciliului în altă
unitate administrativ teritorială. Nu s-au semnalat situaţii de desfacere a contractului de muncă al
asistenţilor personali care să afecteze negativ starea bolnavului.
2. La data de 31.12.2009, in evidentele Serviciului, se afla un număr de 33 persoane cu handicap
grav care beneficiază de asistent personal angajat pe baza de contract individual de munca, şi 1 asistent
personal cu contractul individual de muncă suspendat , acesta fiind în concediu pentru îngrijirea copilului
până la 2 ani.
3. Conform evidenţelor Serviciului asistenţii personali îngrijesc un număr de 17 copii cu
dizabilităţi şi 17 persoane adulte cu handicap.
Prezentăm mai jos situaţia privind dinamica angajării asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav şi a îndemnizaţiilor lunare.
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b) Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de
odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro.
Referitor la acest aspect precizăm că pe raza municipiului nu sunt înfiinţate şi nu funcţionează
Centre de tip respiro. Menţionăm ca aceste Centre urmează a fi înfiinţate ca structuri fără personalitate
juridică în subordinea consiliilor judeţene, în structura Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială si Protecţia
Copilului, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
Întrucât nu sunt condiţii de înlocuire a asistentului personal pe perioada concediului de odihnă si nu există
nici posibilitatea găzduirii bolnavului într-un Centru de tip respiro, s-a luat măsura legală de acordare
pentru persoana cu handicap grav a unei îndemnizaţii echivalente cu salariul net al asistentului personal.
Îndemnizaţia echivalentă cu salariul net al asistentului personal s-a acordat în luna august 2009, unui
număr de 30 persoane cu handicap grav, iar un număr de 30 asistenţi personali au beneficiat astfel de
concediu de odihnă, în lunile august-septembrie.
c) Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi.
Preciză m că în conformitate cu prevederile art. 37, lit. a din Legea nr. 448/2006 privind protecţia
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistenţii personali au obligaţia să participe o dată la 2
ani la o instruire organizată de angajator. Tematica de instruire a fost stabilită prin Ordinul nr.
319/02.10.2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emis in termen de 90
de zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap. Instruirea unui număr de 31 asistenţi personali a avut loc în data de 08.10.2009, la sediul
Primăriei Marghita, cu sprijinul Fundaţiei Ruhama –Oradea.

d) Numărul de controale efectuate si problemele sesizate.
Verificările efectuate de către inspectorii din cadrul Serviciului au vizat următoarele aspecte:
modul în care sunt îndeplinite obligaţiile contractuale ale asistentului personal, evaluarea socială şi
psihologică atât a asistentului personal cât şi a persoanei cu handicap grav. În urma anchetelor sociale
efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu au fost sesizate probleme deosebite. În cursul anului
2009/semestrul II au fost controlate la domiciliu un număr de 34 persoane cu handicap grav, care nu au
sesizat aspecte negative legate de activitatea asistentului personal, dar şi-au manifestat dorinţa ca societatea
să fie mai deschisă la problemele lor, în special privind socializarea, integrarea în şcolile speciale, şi
participarea la activităţi sportive, culturale si distractive.
Alte servicii de care beneficiază persoanele cu handicap:
1. Indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap grav care optează pentru aceasta forma de
protecţie în locul asistentului personal. Menţionăm ca în anul 2009/semestrul II s-au înregistrat un număr
de 8 cazuri noi de acordare a îndemnizaţiei pentru persoanele cu handicap grav, sau pentru reprezentanţii
legali ai acestora, numărul total fiind de 95 de îndemnizaţii.
2. Ajutoare de urgenta: sunt acordate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare
ajutoare , în cazul decesului persoanelor cu handicap grav sau a rudelor de gradul I al acestora.
În concluzie, apreciem că serviciile acordate persoanelor cu handicap grav prin intermediul
Compartimentului de specialitate al municipiului Marghita, în speţă angajarea asistentului personal, sunt de
bună calitate, sunt monitorizate de inspectorii compartimentului de specialitate, iar prin acţiunea preventivă

a acestora s-a evitat apariţia conflictelor şi rămânerea în familie a bolnavului. De asemenea s-a accentuat
asupra consilierii psihologice a asistenţilor personali in special in cazul în care bolnavul suferă de afecţiuni
mintale.

Presedinte de sedinta
Ciarnau Claudiu

Contrasemnează
secretar
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotărâre
privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav
şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali
ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali
ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul municipiului
Marghita pentru anul 2010
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de
28 ianuarie 2010,
Văzând referatul nr. 321/19.01.2010 a Serviciului Administraţie Locală,
Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială din cadrul autorităţii locale al municipiului
Marghita,
În conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) din Normele metodologice privind
condiţiile de încadrare, drepturile si obligaţiile asistentului personal al persoanei cu
handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.427/2001, cu modificările si
completările ulterioare şi art. 36, 37, 42 şi 43 din Legea nr.448/2006 privind protecţia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
În baza art. 36, alin.(1), alin. (2) lit. „a” şi „d” , alin.(6), lit.a. pct.2 şi în temeiul
art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂREŞTE:
Art. 1. Aprobarea la nivelul municipiului Marghita pentru anul 2010 a unui număr
de 50 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a unui număr de 120
îndemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap
grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor
cu handicap vizual grav.
Art.2 . Salarizarea asistenţilor personali se face cu respectarea prevederilor art.37
din Legea 448/2006, iar plata îndemnizaţiei lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor
legali ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav, ori reprezentanţilor legali
ai acestora în conformitate cu prevederile art. 43 din aceeaşi lege.
Art.3. Prezenta
hotărâre se comunică: Primarului municipiului Marghita,
Instituţiei Prefectului judeţului Bihor, Serviciului Administraţie Locală, Autoritate
Tutelară şi Asistenţă Socială, Biroului Contabilitate, Compartimentului Resurse Umane,
La dosar
Adoptata cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenti
Presedinte de sedinta
Ciarnau Claudiu

Marghita
Nr.10/28.01.2010

Contrasemnează
secretar
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotărâre
privind aprobarea cuantumului
ajutorului de urgenţă şi ajutorului de
înmormântare pentru anul 2010,conform Legii 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de
28 ianuarie 2010,
Văzând referatul nr. 363/20.01.2010 a Serviciului Administraţie Locală,
Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială din cadrul autorităţii locale al municipiului
Marghita,
În temeiul art. 28 , alin (2) şi alin 3 din Legea 416/2001 privind venitul minim
garantat modificată şi completată prin Legea 115/2006,
În baza art. 36, alin.6, lit.a, pct.2 şi art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂREŞTE:
Art. 1. Se aprobă cuantumul ajutorului de urgenţă şi ajutorului de înmormântare
conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat , după cum urmează:
Nr.
crt.

Categorii de familii şi persoane la care se pot acorda
ajutoare de urgenţă

Limita maximă de
acordare a acestor
ajutoare

1

Familii şi persoane care se află în situaţii de necesitate
4.000 lei
datorate calamităţilor naturale, incendiilor

2.

Familii şi persoane cu venituri mici care au care suferit
accidente , care solicită suportarea cheltuielilor cu
1.000 lei
medicamente pentru boli incurabile şi urgenţe medicale
, precum şi alte situaţii deosebite

3

Ajutorul de deces acordat beneficiarilor de ajutor
social
pentru acoperirea unor cheltuieli
cu
700 lei
înmormântarea , pentru achiziţionarea de sicriu şi
accesorii.

Se suportă din bugetul local cheltuielile cu înmormântarea persoanelor fără aparţinători
legali şi a celor neidentificate sesizate de unităţile sanitare şi Poliţia municipiului
Marghita.
Art.2. Prezenta
hotărâre se comunică:Primarului municipiului
Marghita,Instituţiei Prefectului judeţului Bihor,Serviciului Administraţie Locală,
Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială, Biroului Contabilitate,La dosar
Adoptata cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenti

Presedinte de sedinta
Ciarnau Claudiu

Marghita
Nr.11/28.01.2010

Contrasemnează
secretar
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotărâre
privind aprobarea taxei de eliberare şi a taxei de viză trimestrială a certificatului de
producător pe anul 2010
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de
28 ianuarie 2010,
Văzând referatul de specialitate nr.317/18.01.2010 , întocmit de d-l Lazăr Imre în
calitate de consilier la Compartimentul Registrul Agricol
Având în vedere prevederile H.G. 661/2001 privind procedura de eliberare a
certificatului de producător , art.8 alin. 1,
In temeiul prevederilor art.36, alin.4, lit.c, şi art.45, din Legea administraţiei
publice locală, 215/2001, republicată;

HOTARASTE:
Art.l -Se aprobă taxa pentru eliberarea certificatului de producător în sumă de 40
lei/ an şi taxa pentru viza trimestrială a certificatului de producător în sumă de 5
lei/trimestru. Pentru trimestrul în care se va elibera certificatul de producător taxa de viză
se va plăti odată cu taxa de eliberare a certificatului de producător.
Art.2 –Prezenta
hotărâre se comunică, Primarului municipiului Marghita,
Instituţiei Prefectului Judeţul Bihor, Biroului taxe şi impozite locale, Compartimentul
registrul agricol, la dosar, spre afişare.

Adoptata cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenti
Presedinte de sedinta
Ciarnau Claudiu

Marghita
Nr.12/28.01.2010

Contrasemnează
secretar
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTĂRÂRE
pentru stabilirea şi aprobarea taxelor de inchiriere a Caminului Cultural Cheţ
pentru diferite evenimente.
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din
28 ianuarie 2009
Luand act de HCL nr. 24 din 16 septembrie 2004; avand in vedere referatul
inregistrat cu nr. 310 din 18.01.2010
In conformitate cu art. 283 din Codul fiscal aprobat prin Legea 571/2003, a art.
27 si 28 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
În baza art. 36 alin. 4 lit. c din legea 215/2001, republicată , legea administraţiei
publice locale
Hotaraste:
Art. 1 Se aprobă taxele de închiriere a Caminului Cultural Cheţ pentru diferite
evenimente pentru anul 2010, după cum urmează:
-

pentru nunti, 500 lei
logodne, serbari majorate 200 lei
botez
100 lei
înmormantari -20 lei
pentru discoteca , bal 100 lei

Art. 2 Inchirierea se va face prin intermediul Biroului de administrare a domeniului
public si privat.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu: Primarul municipiului Marghita, spre afisare in
satul Chet, Biroului de administrare a domeniului public si privat, Instituţiei Prefectului
Bihor
Adoptata cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenti

Presedinte de sedinta
Ciarnau Claudiu

Marghita
Nr. 13/28.01.2010

Contrasemnează
secretar
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărârea
privind stabilirea nivelului chiriei plătită către Parohia Româna Unită cu Roma
Greco-Catolică Marghita, pentru terenul in suprafaţă de 1179 mp. înscris in CF
548 Marghita, nr.top.. 584 si 585/2 , folosit de administratia locală ca piata
agroalimentară.
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 28
ianuarie 2009
Având in vedere referatul de specialitate intocmit de d-na secretar Demeter
Cornelia
Luând act de decizia nr. 714 din 28.02.2006 a Comisei speciale de retrocedare
a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, prin care se
retrocedează Bisercii Greco Catolice o suprafaţă de 1179 mp. , teren reprezentând o cotă
parte din piaţa agroalimentară din municipiul Marghita
Primind avizul comisiei juridice si a comisiei de buget finante din cadrul
consiliului local
Tinand cont de solicitarea Parohiei Greco Catolice nr. 4 din 21.01.2010
In temeiul art. 36 pct. 6 lit. a din Legea 215/2001, legea administratiei publice
locale,republicată
Hotărăşte:
Art. 1 Se stabileşte plata unei chirii de către autoritatea locală pentru folosirea
suprafeţei de teren de 1179 mp. înscrisă in CF 548 Marghita cu nr. top. 584 şi 585/2 in
sumă de 2 lei /mp./luna pentru anul 2010 către Parohia Română Unită cu Roma, Greco
Catolica Marghita
Art. 2 Se aprobă prelungirea contractului nr. 4116/26.07.2007 ,incheiat cu
Parohia Greco Catolica Marghita pentru anul 2010.
Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica cu :
Compartimentul juridic pentru incheierea contractului
Parohiei Greco-Catolice Marghita
Biroului contabilitate
Institutiei Prefectului Bihor
d-lui primar
Adoptata cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenti
Presedinte de sedinta
Ciarnau Claudiu
Marghita
Nr.14/28.01.2010

Contrasemnează
secretar
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotărârea
privind modificarea titlului la Hotarârea Consiliului Local nr. 48 din 29.04.2009

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 28
ianuarie 2009
Având în vedere referatul de specialitate nr. 300 din 18.01.2010 intocmit de d-na
secretar Demeter Cornelia
În baza art. 36 şi art. 45 din Legea 215/2001, R, cu modificările şi completările
ulterioare
In aplicarea principiului revocabilităţii actului administrativ
Primind avizul favroabil al comisiei juridice ,
HOTARASTE:
Art. 1 Se modifică titlul HCL nr. 48/2009 în sensul excluderii sintagmei ” către
actualii chiriaşi”
Art. 2 Hotarârea Consiliului Local va avea următorul conţinut: ” aprobarea, în
principiu, a vânzării prin licitaţie publică a imobilului compus din construcţie şi teren
în suprafaţă de 297 mp. avand nr. cadastral 660 şi nr. cad.661, situat pe str. Jokai Mor nr.
66. “
Art. 3 Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, primarul
municipiului Marghita, Biroului de urbanism si amenajarea teritoriului.

Adoptata cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenti

Presedinte de sedinta
Ciarnau Claudiu

Marghita
Nr. 15.01.2010

Contrasemnează
secretar
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărâre
privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea locuinţelor
eliberate de foştii angajaţi MapN

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2010,
Văzând referatul întocmit de dl. Lucaciu Cornel în calitate de şef birou administrare a domeniului
public şi privat, avizul Comisiei juridice,
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 republicată cu privire la locuinţe şi H.G. nr.
1275/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
114/1996
In temeiul prevederilor art.36, alin.(5), lit.a, alin 6 lit.a, pct.17, din Legea administraţiei publice
locală, 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.l -Se aprobă Regulamentului privind repartizarea locuinţelor eliberate de
foştii angajaţi MapN.
Art.2. – La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr.
132/2007 privind aprobarea Regulamentului cadrul, modalitatea şi criteriile de
analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru persoanele care
nu întrunesc condiţiile de repartiţie a unei locuinţe ANL, în vederea repartizării
spaţiilor locative care se eliberează de către angajaţii M.Ap.N.
Art.3 –Prezenta hotărâre se comunică, Primarului municipiului Marghita, Instituţiei Prefectului
Judeţul Bihor, Biroului administrare a domeniului public şi privat. La dosar, spre afişare.

Adoptată cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenţi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ciarnău Claudiu
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar Demeter Cornelia
MARGHITA
Nr.16 /28.01.2010

